INSTAV, s.r.o.
022 01 Čadca, Kukučínova 29
tel:041433 35 35, ,fax: 041 433 58 55
e-mail:peternovak@instav.sk

Dotazník pre účasť vo výberovom konaní na pracovné miesto
Vážený pán, vážená pani,
dostal sa Vám do rúk dotazník uchádzača na pracovné miesto, v ktorom si Vás dovoľujeme požiadať
o uvedenie požadovaných informácií. Odporúčame Vám, aby ste požadované informácie uviedli vo vlastnom
záujme čo najpresnejšie a úplne, za čo Vám vopred ďakujeme.
O aké
miesto sa
zaujímate
sa

Pracovník do skladu a asistent predaja spoločnosti INSTAV, s.r.o. v ŽILINE

Titul

Meno

Bydlisko ( ulica, číslo)
Telefón/mobil/fax
Termín možného
nástupu

Dátum
narodenia

Priezvisko
Mesto

@

E-mail
Požadovaný hrubý
mesačný príjem

€

PSČ

Vodičské
oprávnenie
skup.

A
D

B
E

C
T

Počet
najazd.
km:

Vzdelanie :
Druh vzdelania

Druh školy, odbor

Počet tried alebo semestrov

Rok ukončenia

Druh záver. skúšky

Základné
Stredné odborné
Úplné stredné
Úplné stredné
všeobecné
Vysokoškolské nižšie
Vysokoškolské vyššie
NEDOKONČENÉ
Kurzy, odb.školenia 1
Kurzy, odb.školenia 2
Kurzy, odb.školenia 3

Znalosť cudzích jazykov :
Jazyk

IČO: 36 401 129
IČ DPH: SK2020136041

Znalosť : aktívna - pasívna

Druh skúšky

Prax v cudzine v rokoch
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INSTAV, s.r.o.
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Počítačové znalosti :
MS WORD

MS POWERPOINT

EXCEL

COREL DRAW

DATABÁZY
SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Aké :
Aké :

Doterajšie zamestnania : posledné štyri zamestnania
Zamestnávateľ

vykonávaná funkcia

od

do

Dôvod odchodu z posledného zamestnania :

Súbežný pracovný pomer :
Máte ďalší pracovný pomer ? Ak áno, tak uveďte aký.
Zamestnávateľ

Vykonávaná funkcia

od

V prípade kladnej odpovede na nasledujúce otázky zaškrtnite zaškrtávacie pole.
Poberáte dôchodok ?
Fajčíte ?

Zmenená pracovná schopnosť

Vedie sa proti Vám trestné konanie ?

Prílohy : - hodnotenie z predchádzajúcich zamestnaní
- životopis
- kópie dokladov o vzdelaniach
__________________________
- kópie dokladov o kurzoch
podpis uchádzača
Pozn.: priloženie uvedených dokladov je povinnou podmienkou pre účasť na výberovom konaní.
Prehlasujem týmto, že ako dotknutá osoba v zmysle § 6,7,10-12, 20 zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov súhlasím s poskytnutím osobných
údajov spoločnosti INSTAV, s.r.o. na obdobie 12. mesiacov, za účelom evidencie ako uchádzača o pracovné miesto.

Po vyplnení zašlite dotazník s prílohami na adresu : INSTAV, s.r.o. Kukučínova 29, 022 01 Čadca
Termín výberového konania Vám oznámime telefonicky.
___________________________________________________________________________________
Ďalej nevyplňovať
Pozvaný na pohovor na :

deň :
hod :

poštou
telefonicky

Výsledok pohovoru :

IČO: 36 401 129
IČ DPH: SK2020136041
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